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1 INTRODUÇÃO

A álgebra e o cálculo relacional foram desenvolvidos antes da linguagem SQL. A

SQL é baseada nos conceitos tanto da álgebra quanto do cálculo.

Um modelo de dados precisa incluir um conjunto de operações para manipular o

banco de dados, além dos conceitos do modelo de dados para definir a estrutura e as

restrições do banco de dados.

O conjunto básico de operações para o modelo relacional é a álgebra relacional.

Essa operações permitem que um usuário especifique as solicitações e recuperações

básicas como expressões da álgebra relacional. O resultado de uma recuperação é uma

nova relação, que pode ter sido formada de uma ou mais relações. As operações de

álgebra  produzem  novas  relações,  que  podem  ser  manipuladas  ainda  mais  usando

operações da mesma álgebra. Uma sequência de operações da álgebra relacional forma

uma  expressão  da  álgebra  relacional,  cujo  resultado  também  será  uma  relação  que

representa o resultado de uma consulta de banco de dados.

A álgebra relacional é muito importante por diversos motivos:

1. Oferece um alicerce formal para as operações do modelo relacional.

2. É usada como base para a implementação e otimização de consultas nos módulos

de otimização e processamento de consulta, que são partes integrais dos sistemas

de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBDRs).

3. Alguns de seus conceitos são incorporados na linguagem de consulta padrão SQL

para SGBDRs.

A álgebra define um conjunto de operações para o modelo relacional. O cálculo

relacional oferece uma linguagem declarativa de nível mais alto para especificar consultas

relacionais.  Uma  expressão  do  cálculo  relacional  gera  uma  nova  relação.  Em  uma

expressão do cálculo relacional, não existe ordem de operações para especificar como

recuperar o resultado da consulta – somente qual informação o resultado deve conter.

1.1 OPERAÇÕES RELACIONAIS UNÁRIAS

As operações desenvolvidas especificamente  para  banco de dados relacionais,
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entre elas estão seleção, projeção e junção, entre outras. As operações unárias ocorrem

sobre relações isoladas.

1.1.1 A Operação Seleção

A operação seleção é usada para escolher um subconjunto das tuplas de uma

relação  que  satisfaça  uma  condição  de  seleção.  A operação  seleção  é  diferente  da

cláusula SELECT da SQL. A operação seleção escolhe tuplas de uma tabela, e às vezes

é chamada de operação restringir ou filtrar.

Considere  a  operação  seleção  um  filtro  que  mantém  apenas  as  tuplas  que

satisfazem  uma  condição  qualificadora.  Essa  operação  restringe  as  tuplas  em  uma

relação para apenas aquelas que satisfazem a condição.

Exemplo 1: selecionar a tupla funcionário cujo departamento é 4, ou aquelas cujo

salário é maior do que R$ 3.000,00.

σ idDepartamento = 4 (Funcionario)

σ salario > 3000 (Funcionario)

Quadro 1 Consultas SQL correspondentes ao exemplo 1

SELECT *
FROM Funcionario
WHERE idDepartamento = 4

SELECT *
FROM Funcionario
WHERE salario > 3000

O símbolo σ (sigma) indica o operador seleção e a condição é uma expressão

booleana especificada nos atributos  da relação R.  R costuma ser  uma expressão da

álgebra relacional cujo resultado é uma relação. A relação resultante da operação seleção

tem os mesmos atributos de R.

Exemplo 2: selecionar as tuplas para todos os funcionários que ou trabalham no

departamento  4  e  ganham mais  de  R$  2.500,00  ou  trabalham no  departamento  5  e

ganham mais de R$ 3.000,00.

σ (idDepartamento = 4 AND salario > 2500) OR (idDepartamento = 5 AND salario > 3000 (Funcionario)
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Quadro 2 Consulta SQL correspondente ao exemplo 2

SELECT *
FROM Funcionario
WHERE (idDepartamento = 4 AND salario > 2500) OR
              (idDepartamento = 5 AND salario > 3000)

Todos  os  operadores  de  comparação  no  conjunto  podem  ser  aplicados  aos

atributos cujos domínios são valores ordenados, como domínios numéricos ou de data.

Se o domínio de um atributo for um conjunto de valores desordenados, então somente os

operadores de comparação no conjunto {=, ≠} podem ser usados.

As  condições  booleanas  AND,  OR  e  NOT  têm  sua  interpretação  normal,  da

seguinte forma:

• AND retorna TRUE se ambas as condições forem verdadeiras; caso contrário é

FALSE.

• Basta que uma das condições seja verdadeira para que OR retorne TRUE; do mais

só retorna FALSE se ambas forem falsas.

• NOT retorna TRUE se a condição for FALSE; caso contrário retorna FALSE.

O  operador  seleção  é  aplicado  a  uma  única  relação  (unário).  A operação  de

seleção é aplicada a cada tupla individualmente.

O grau da relação resultante de uma operação seleção – seu número de atributos

– é o mesmo que o grau de R. O número de tuplas na relação é sempre menor ou igual

ao número de tuplas em R.

|σc (R)| ≤ |R| para qualquer condição C.

A fração de tuplas selecionada por uma condição de seleção é conhecida como

seletividade da condição.

Uma sequência  de  seleção  pode  ser  aplicada  em  qualquer  ordem.  Sempre  é

possível  combinar  uma  cascata  (ou  sequência)  de  operações  seleção  a  uma  única

operação seleção, com uma condição conjuntiva (AND).

 

1.1.2 A Operação de Projeção

A operação de projeção seleciona certas colunas da tabela e descarta outras. O

resultado  da  operação  projeção  pode  ser  visualizado  como  uma  partição  vertical  da
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relação  em  duas  relações:  uma  tem  as  colunas  (atributos)  necessários  e  contém  o

resultado, e a outra contém as colunas descartadas.

Exemplo 3: listar o nome, sobrenome e salário de cada funcionário.

π nome, sobrenome, salario (Funcionario)

Quadro 3 Consulta SQL correspondente ao exemplo 3

SELECT nome, sobrenome, salario
FROM Funcionario

A forma geral da operação projeção é π <lista de atributos> (R), onde π (pi) é o símbolo

usado para representar a operação projeção, e <lista de atributos> é a sublista desejada

de atributos  da relação R.  R,  em geral,  é  uma expressão da álgebra  relacional  cujo

resultado é uma relação, que no caso mais simples é apenas o nome de uma relação no

banco de dados. O grau é igual ao número de atributos na <lista de atributos>.

A  operação  projeção  remove  quaisquer  tuplas  duplicadas  –  eliminação  de

duplicatas –, de modo que o resultado dessa operação é um conjunto de tuplas distintas,

e, portanto, uma relação válida.

Exemplo 4: liste o sexo e o salário dos funcionários.

π sexo, salario (Funcionario)

Quadro 4 Consulta SQL correspondente ao exemplo 4

SELECT DISTINCT sexo, salario
FROM Funcionario

 

A eliminação de duplicatas envolve a classificação ou alguma outra técnica para

detectar  duplicatas,  aumentando  o  processamento.  Se  as  duplicatas  não  forem

eliminadas, o resultado será um multiconjunto ou bag de tuplas, em vez de um conjunto.

Isso é possível de ocorrer no SQL, mas não é permitido no modelo relacional formal. Para

eliminar as duplicatas, no quadro 4, foi usado a palavra-chave DISTINCT.

O  número  de  tuplas  em uma  relação  resultante  de  uma  operação  projeção  é

sempre menor ou igual ao número de tuplas em R.
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1.1.3 Sequências de Operadores e a Operação Renomear

Podemos escrever as consultas como uma única expressão da álgebra relacional

aninhando  as  operações,  ou  aplicar  uma  operação  de  cada  vez  e  criar  relações  de

resultado intermediário.

Exemplo 5: recuperar o nome, sobrenome e salário de todos os funcionários que

trabalham no departamento número 5.

π nome, sobrenome, salario (σ idDepartamento=5 (Funcionario))

Quadro 5 Consulta representando o exemplo 5

SELECT nome, sobrenome, salario
FROM Funcionario
WHERE idDepartamento = 5

Nesse exemplo foi  aplicado uma operação seleção e uma projeção, escrito em

uma única expressão de álgebra relacional, também conhecida como uma expressão em

linha.

Como alternativa se pode dar um nome a cada relação intermediária, da seguinte

forma:

FUNCS_DEPTO5 ← σ idDepartamento=5 (Funcionario)

RESULTADO ← π nome, sobrenome, salario (Funcionario)

Também é possível  usar essa técnica para renomear os atributos nas relações

intermediárias e de resultado. Para renomear os atributos em uma relação, listamos os

novos nomes de atributos entre parênteses.

TEMP ← σ idDepartamento=5 (Funcionario)

R(Nome, Sobrenome, Salário) ← π nome, sobrenome, salario (TEMP)

Quadro 6 Consulta SQL usando apelidos para renomeação

SELECT F.nome AS Nome, F.sobrenome AS Sobrenome, F.salario AS Salário
FROM Funcionario AS F
Where F.idDepartamento = 5
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1.2 OPERAÇÕES DE ÁLGEBRA RELACIONAL

O conjunto de operações da teoria de conjunto da matemática define cada relação

como um conjunto  de  tuplas  no  modelo  relacional  formal.  As  operações  de  conjunto

incluem  UNIÃO,  INTERSECÇÃO,  DIFERENÇA  DE  CONJUNTO  e  PRODUTO

CARTESIANO (ou PRODUTO CRUZADO).

1.2.1 Operações União, Intersecção e Subtração

Várias operações de teoria de conjunto são usadas para mesclar os elementos de

dois  conjuntos  de  diversas  maneiras,  incluindo  união,  intersecção  e  diferença  de

conjuntos (também chamada subtração ou exceto). São operações binárias, ou seja, cada

uma é aplicada a dois conjuntos de tuplas. As duas relações sobre as quais qualquer uma

dessas operações são aplicadas precisam ter o mesmo tipo de tuplas – chamada de

compatibilidade de união ou compatibilidade de tipo.

• UNIÃO: R  S, é uma relação que inclui todas as tuplas que estão em R ou S ou

tanto em R quanto em S. As tuplas duplicadas são eliminadas.

• INTERSECÇÃO: R  S, é uma relação que inclui todas as tuplas que estão tanto

em R quanto em S.

• DIFERENÇA DE CONJUNTO: R – S, é uma relação que inclui todas as tuplas que

estão em R, mas não em S.

Por convenção a relação resultante tem os mesmos nomes de atributo da primeira

relação R. Sempre é possível renomear os atributos no resultado usando o operador de

renomeação.

Tanto união quanto intersecção são operações comutativa, ou seja,  R   S é igual

a S  R e R  S é igual a R  S.

Tanto  união  quanto  intersecção  podem  ser  tratadas  como  operações  n-árias,

aplicáveis  a  qualquer  quantidade  de  relações,  pois  ambas  também  são  operações

associativas, ou seja, R  (S  T) = (R  S)  T e (R  S)  T = R  (S  T).

A operação subtração não é comutativa, ou seja, em geral, R – S  S – R.
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Em SQL, existem três operações – UNION, IN e NOT IN – que correspondem às

operações de conjunto união, intersecção e subtração. Além disso, existem operações de

multiconjunto (ALL, ANY e SOME) que não eliminam duplicatas.

Exemplo 6: recuperar os números de CPF (Cadastro de Pessoa Física) de todos os

funcionários  que  trabalham  no  departamento  5  ou  supervisionam  diretamente  um

funcionário que trabalha no departamento 5.

FUNCS_DEP5 ← idDepartamento=5 (Funcionario)

RESULTADO1 ← cpf(FUNCS_DEP5)

RESULTADO2(cpf) ← cpf_supervisor(FUNCS_DEP5)

RESULTADO ← RESULTADO1  RESULTADO2

Tabela 1 Resultado da operação união

RESULTADO1 RESULTADO2 RESULTADO

12345678966 33344455587 12345678966

33344455587 88866554432 33344455587

99988844476 99988844476

54321678900 54321678900

88866554432

Quadro 7 Exemplo de comando SQL usando UNION

SELECT cpf FROM Funcionario WHERE idDepartamento = 5
UNION (SELECT cpf_supervisor FROM Funcionario WHERE idDepartamento = 5)

Exemplo 7: recuperar os nomes dos alunos e professores, respectivamente.

       Quadro 8 Exemplo de comando SQL para resolver o exemplo 7

SELECT nome AS alunos FROM Aluno
SELECT nome AS professores FROM Professor

Exemplo 8: mostrar os nomes de todos os alunos e professores.

      Quadro 9 Comando SQL que resolve o exemplo 8

SELECT nome FROM Aluno
UNION (SELECT nome FROM Professor)

Exemplo 9: mostrar os nomes daqueles que são tanto alunos quanto professores.
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     Quadro 10 Comando SQL que resolve o problema do exemplo 9

SELECT nome FROM Aluno
IN (SELECT nome FROM Professor)

Exemplo 10: mostrar os nomes dos alunos que não são professores.

     Quadro 11 Comando SQL que resolve o problema do exemplo 10

SELECT nome FROM Aluno
NOT IN (SELECT nome FROM Professor)

Exemplo 11: mostra os nomes dos professores que não são alunos.

     Quadro 12 Comando SQL que resolve o problema do exemplo 11

SELECT nome FROM Professores
IN (SELECT nome FROM Aluno)

1.2.2 Operação Produto Cartesiano

A operação  produto  cartesiano  é  uma  operação  de  conjunto  binária,  mas  as

operações sobre as quais ela é aplicada não precisam ser compatíveis na união. Esta

operação de conjunto produz um novo elemento combinando cada membro (tupla) de

uma relação (conjunto) com cada membro (tupla) da outra relação (conjunto).

O resultado de R(A1, A2, …, An) x S(B1, B2, …, Bm) é uma relação Q com grau n+m

atributos Q(A1, A2, …, An, B1, B2, …, Bm), nessa ordem. Logo, se R tem nR tuplas, e S tem

nS tuplas, então RxS terá nR*nS tuplas.

A operação n-ária produto cartesiano concatena todas as combinações de tuplas

possíveis de n relações básicas.

A operação produto cartesiano aplicada isoladamente não tem significado. Ela é útil

quando seguida por uma seleção que combina valores de atributos vindos das relações

componentes.

Exemplo 12: recuperar uma lista dos nomes dos dependentes de cada funcionária.

FUNC_MULHERES ← sexo='F'(Funcionario)

FUNCNOMES ← nome, cpf(FUNC_MULHERES)

FUNC_DEPENDENTES ← FUNCNOMES X DEPENDENTE
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DEPENDENTE_PARTIC ← cpf=Fcpf(FUNC_DEPENDENTES)

RESULTADO ← nome, nomeDependente(DEPENDENTE_PARTIC)

A relação FUNC_DEPENDENTES é o resultado da aplicação produto cartesiano a

FUNCNOMES com DEPENDENTE.  O objetivo  do exemplo  é combinar  uma tupla  de

funcionária somente com seus dependentes em particular – as tuplas de DEPENDENTE

cujo valor de Fcpf combina com o valor de cpf na tupla FUNCIONARIO.

O produto cartesiano cria tuplas com os atributos combinados de duas relações. A

sequência de produto cartesiano seguida por seleção é muito utilizada para combinar

tuplas relacionadas de duas relações.

Em SQL, o produto cartesiano pode ser realizado usando a opção CROSS JOIN

nas tabelas juntadas.

1.3 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ELMASRI, Ramez & NAVATHE, Shamkant B. Sistema de Banco de Dados, 6ª ed. São

Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

ROB,  Peter  &  CORONEL,  Carlos.  Sistemas  de  Banco  de  Dados:  projeto,

implementação e administração, 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

10


	UNINGÁ – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ
	FACULDADE INGÁ
	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
	
	
	
	ERINALDO SANCHES NASCIMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ÁLGEBRA E CÁLCULO RELACIONAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARINGÁ
	2014
	Sumário
	
	

	Sumário 1
	1 iNTRODUÇÃO 2
	1.1 Operações relacionais unárias 2
	1.1.1 A Operação Seleção 3
	1.1.2 A Operação de Projeção 4
	1.1.3 Sequências de Operadores e a Operação Renomear 6

	1.2 operações de álgebra relacional 7
	1.2.1 Operações União, Intersecção e Subtração 7
	1.2.2 Operação Produto Cartesiano 9

	1.3 referência bibliográfica 10
	


	1 iNTRODUÇÃO
	A álgebra e o cálculo relacional foram desenvolvidos antes da linguagem SQL. A SQL é baseada nos conceitos tanto da álgebra quanto do cálculo.
	Um modelo de dados precisa incluir um conjunto de operações para manipular o banco de dados, além dos conceitos do modelo de dados para definir a estrutura e as restrições do banco de dados.
	O conjunto básico de operações para o modelo relacional é a álgebra relacional. Essa operações permitem que um usuário especifique as solicitações e recuperações básicas como expressões da álgebra relacional. O resultado de uma recuperação é uma nova relação, que pode ter sido formada de uma ou mais relações. As operações de álgebra produzem novas relações, que podem ser manipuladas ainda mais usando operações da mesma álgebra. Uma sequência de operações da álgebra relacional forma uma expressão da álgebra relacional, cujo resultado também será uma relação que representa o resultado de uma consulta de banco de dados.
	A álgebra relacional é muito importante por diversos motivos:
	1. Oferece um alicerce formal para as operações do modelo relacional.
	2. É usada como base para a implementação e otimização de consultas nos módulos de otimização e processamento de consulta, que são partes integrais dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBDRs).
	3. Alguns de seus conceitos são incorporados na linguagem de consulta padrão SQL para SGBDRs.
	A álgebra define um conjunto de operações para o modelo relacional. O cálculo relacional oferece uma linguagem declarativa de nível mais alto para especificar consultas relacionais. Uma expressão do cálculo relacional gera uma nova relação. Em uma expressão do cálculo relacional, não existe ordem de operações para especificar como recuperar o resultado da consulta – somente qual informação o resultado deve conter.
	1.1 Operações relacionais unárias
	As operações desenvolvidas especificamente para banco de dados relacionais, entre elas estão seleção, projeção e junção, entre outras. As operações unárias ocorrem sobre relações isoladas.
	1.1.1 A Operação Seleção
	A operação seleção é usada para escolher um subconjunto das tuplas de uma relação que satisfaça uma condição de seleção. A operação seleção é diferente da cláusula SELECT da SQL. A operação seleção escolhe tuplas de uma tabela, e às vezes é chamada de operação restringir ou filtrar.
	Considere a operação seleção um filtro que mantém apenas as tuplas que satisfazem uma condição qualificadora. Essa operação restringe as tuplas em uma relação para apenas aquelas que satisfazem a condição.
	Exemplo 1: selecionar a tupla funcionário cujo departamento é 4, ou aquelas cujo salário é maior do que R$ 3.000,00.
	σ idDepartamento = 4 (Funcionario)
	σ salario > 3000 (Funcionario)
	O símbolo σ (sigma) indica o operador seleção e a condição é uma expressão booleana especificada nos atributos da relação R. R costuma ser uma expressão da álgebra relacional cujo resultado é uma relação. A relação resultante da operação seleção tem os mesmos atributos de R.
	Exemplo 2: selecionar as tuplas para todos os funcionários que ou trabalham no departamento 4 e ganham mais de R$ 2.500,00 ou trabalham no departamento 5 e ganham mais de R$ 3.000,00.
	σ (idDepartamento = 4 AND salario > 2500) OR (idDepartamento = 5 AND salario > 3000 (Funcionario)
	Todos os operadores de comparação no conjunto podem ser aplicados aos atributos cujos domínios são valores ordenados, como domínios numéricos ou de data. Se o domínio de um atributo for um conjunto de valores desordenados, então somente os operadores de comparação no conjunto {=, ≠} podem ser usados.
	As condições booleanas AND, OR e NOT têm sua interpretação normal, da seguinte forma:
	AND retorna TRUE se ambas as condições forem verdadeiras; caso contrário é FALSE.
	Basta que uma das condições seja verdadeira para que OR retorne TRUE; do mais só retorna FALSE se ambas forem falsas.
	NOT retorna TRUE se a condição for FALSE; caso contrário retorna FALSE.
	O operador seleção é aplicado a uma única relação (unário). A operação de seleção é aplicada a cada tupla individualmente.
	O grau da relação resultante de uma operação seleção – seu número de atributos – é o mesmo que o grau de R. O número de tuplas na relação é sempre menor ou igual ao número de tuplas em R.
	|σc (R)| ≤ |R| para qualquer condição C.
	A fração de tuplas selecionada por uma condição de seleção é conhecida como seletividade da condição.
	Uma sequência de seleção pode ser aplicada em qualquer ordem. Sempre é possível combinar uma cascata (ou sequência) de operações seleção a uma única operação seleção, com uma condição conjuntiva (AND).
	

	1.1.2 A Operação de Projeção
	A operação de projeção seleciona certas colunas da tabela e descarta outras. O resultado da operação projeção pode ser visualizado como uma partição vertical da relação em duas relações: uma tem as colunas (atributos) necessários e contém o resultado, e a outra contém as colunas descartadas.
	Exemplo 3: listar o nome, sobrenome e salário de cada funcionário.
	π nome, sobrenome, salario (Funcionario)
	A forma geral da operação projeção é π <lista de atributos> (R), onde π (pi) é o símbolo usado para representar a operação projeção, e <lista de atributos> é a sublista desejada de atributos da relação R. R, em geral, é uma expressão da álgebra relacional cujo resultado é uma relação, que no caso mais simples é apenas o nome de uma relação no banco de dados. O grau é igual ao número de atributos na <lista de atributos>.
	A operação projeção remove quaisquer tuplas duplicadas – eliminação de duplicatas –, de modo que o resultado dessa operação é um conjunto de tuplas distintas, e, portanto, uma relação válida.
	Exemplo 4: liste o sexo e o salário dos funcionários.
	π sexo, salario (Funcionario)
	
	A eliminação de duplicatas envolve a classificação ou alguma outra técnica para detectar duplicatas, aumentando o processamento. Se as duplicatas não forem eliminadas, o resultado será um multiconjunto ou bag de tuplas, em vez de um conjunto. Isso é possível de ocorrer no SQL, mas não é permitido no modelo relacional formal. Para eliminar as duplicatas, no quadro 4, foi usado a palavra-chave DISTINCT.
	O número de tuplas em uma relação resultante de uma operação projeção é sempre menor ou igual ao número de tuplas em R.

	1.1.3 Sequências de Operadores e a Operação Renomear
	Podemos escrever as consultas como uma única expressão da álgebra relacional aninhando as operações, ou aplicar uma operação de cada vez e criar relações de resultado intermediário.
	Exemplo 5: recuperar o nome, sobrenome e salário de todos os funcionários que trabalham no departamento número 5.
	π nome, sobrenome, salario (σ idDepartamento=5 (Funcionario))
	Nesse exemplo foi aplicado uma operação seleção e uma projeção, escrito em uma única expressão de álgebra relacional, também conhecida como uma expressão em linha.
	Como alternativa se pode dar um nome a cada relação intermediária, da seguinte forma:
	FUNCS_DEPTO5 ← σ idDepartamento=5 (Funcionario)
	RESULTADO ← π nome, sobrenome, salario (Funcionario)
	Também é possível usar essa técnica para renomear os atributos nas relações intermediárias e de resultado. Para renomear os atributos em uma relação, listamos os novos nomes de atributos entre parênteses.
	TEMP ← σ idDepartamento=5 (Funcionario)
	R(Nome, Sobrenome, Salário) ← π nome, sobrenome, salario (TEMP)


	1.2 operações de álgebra relacional
	O conjunto de operações da teoria de conjunto da matemática define cada relação como um conjunto de tuplas no modelo relacional formal. As operações de conjunto incluem UNIÃO, INTERSECÇÃO, DIFERENÇA DE CONJUNTO e PRODUTO CARTESIANO (ou PRODUTO CRUZADO).
	1.2.1 Operações União, Intersecção e Subtração
	Várias operações de teoria de conjunto são usadas para mesclar os elementos de dois conjuntos de diversas maneiras, incluindo união, intersecção e diferença de conjuntos (também chamada subtração ou exceto). São operações binárias, ou seja, cada uma é aplicada a dois conjuntos de tuplas. As duas relações sobre as quais qualquer uma dessas operações são aplicadas precisam ter o mesmo tipo de tuplas – chamada de compatibilidade de união ou compatibilidade de tipo.
	UNIÃO: R  S, é uma relação que inclui todas as tuplas que estão em R ou S ou tanto em R quanto em S. As tuplas duplicadas são eliminadas.
	INTERSECÇÃO: R  S, é uma relação que inclui todas as tuplas que estão tanto em R quanto em S.
	DIFERENÇA DE CONJUNTO: R – S, é uma relação que inclui todas as tuplas que estão em R, mas não em S.
	Por convenção a relação resultante tem os mesmos nomes de atributo da primeira relação R. Sempre é possível renomear os atributos no resultado usando o operador de renomeação.
	Tanto união quanto intersecção são operações comutativa, ou seja, R  S é igual a S  R e R  S é igual a R  S.
	Tanto união quanto intersecção podem ser tratadas como operações n-árias, aplicáveis a qualquer quantidade de relações, pois ambas também são operações associativas, ou seja, R  (S  T) = (R  S)  T e (R  S)  T = R  (S  T).
	A operação subtração não é comutativa, ou seja, em geral, R – S  S – R.
	Em SQL, existem três operações – UNION, IN e NOT IN – que correspondem às operações de conjunto união, intersecção e subtração. Além disso, existem operações de multiconjunto (ALL, ANY e SOME) que não eliminam duplicatas.
	Exemplo 6: recuperar os números de CPF (Cadastro de Pessoa Física) de todos os funcionários que trabalham no departamento 5 ou supervisionam diretamente um funcionário que trabalha no departamento 5.
	FUNCS_DEP5 ← idDepartamento=5 (Funcionario)
	RESULTADO1 ← cpf(FUNCS_DEP5)
	RESULTADO2(cpf) ← cpf_supervisor(FUNCS_DEP5)
	RESULTADO ← RESULTADO1  RESULTADO2
	Exemplo 7: recuperar os nomes dos alunos e professores, respectivamente.
	Exemplo 8: mostrar os nomes de todos os alunos e professores.
	Exemplo 9: mostrar os nomes daqueles que são tanto alunos quanto professores.
	Exemplo 10: mostrar os nomes dos alunos que não são professores.
	Exemplo 11: mostra os nomes dos professores que não são alunos.

	1.2.2 Operação Produto Cartesiano
	A operação produto cartesiano é uma operação de conjunto binária, mas as operações sobre as quais ela é aplicada não precisam ser compatíveis na união. Esta operação de conjunto produz um novo elemento combinando cada membro (tupla) de uma relação (conjunto) com cada membro (tupla) da outra relação (conjunto).
	O resultado de R(A1, A2, …, An) x S(B1, B2, …, Bm) é uma relação Q com grau n+m atributos Q(A1, A2, …, An, B1, B2, …, Bm), nessa ordem. Logo, se R tem nR tuplas, e S tem nS tuplas, então RxS terá nR*nS tuplas.
	A operação n-ária produto cartesiano concatena todas as combinações de tuplas possíveis de n relações básicas.
	A operação produto cartesiano aplicada isoladamente não tem significado. Ela é útil quando seguida por uma seleção que combina valores de atributos vindos das relações componentes.
	Exemplo 12: recuperar uma lista dos nomes dos dependentes de cada funcionária.
	FUNC_MULHERES ← sexo='F'(Funcionario)
	FUNCNOMES ← nome, cpf(FUNC_MULHERES)
	FUNC_DEPENDENTES ← FUNCNOMES X DEPENDENTE
	DEPENDENTE_PARTIC ← cpf=Fcpf(FUNC_DEPENDENTES)
	RESULTADO ← nome, nomeDependente(DEPENDENTE_PARTIC)
	A relação FUNC_DEPENDENTES é o resultado da aplicação produto cartesiano a FUNCNOMES com DEPENDENTE. O objetivo do exemplo é combinar uma tupla de funcionária somente com seus dependentes em particular – as tuplas de DEPENDENTE cujo valor de Fcpf combina com o valor de cpf na tupla FUNCIONARIO.
	O produto cartesiano cria tuplas com os atributos combinados de duas relações. A sequência de produto cartesiano seguida por seleção é muito utilizada para combinar tuplas relacionadas de duas relações.
	Em SQL, o produto cartesiano pode ser realizado usando a opção CROSS JOIN nas tabelas juntadas.
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